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De jonge talentvolle golfer Mats 
Markovits (12 jaar, handicap 9.5) uit 
Bodegraven reist met zijn opa door het 
hele land voor competitie, trainingen 
en toernooien. Ze zijn onafscheidelijk, 
praten veel over golf, bespreken banen 
en vinden Tiger Woods allebei de beste 
golfer van de wereld.  Mats Markovits 
eet het liefst spareribs of gaat naar de 
Mac Donalds, opa Van Os houdt het 
bij de Chinees met als lievelingsge-
recht nasi. Opa en kleinzoon vertrek-
ken binnenkort naar Schotland waar 
het grote US kids toernooi wordt ge-
houden, met maar liefst vierhonderd 
deelnemers. ,,Mats heeft de drive en 
passie om elke dag beter te worden, 
aldus opa Van Os. ,,Ik wil graag tien 
majors winnen als het kan,’’ zegt de 
gepassioneerde golfer Mats van golf-
club Noordwijk.

Een dubbelinterview in Het Talent 
met Mats en zijn opa Jan van Os

Opa van Os, hoe komt het dat Mats en 
u een eenheid zijn?
Mats komt uit een bijzonder sportief ge-
zin. Zijn zusje Evy staat hoog in de ten-
nis top van Nederland. Ze traint elke dag 

en wordt door haar ouders door het hele 
land overal naar toegebracht. Mats en ik 
gaan ook samen overal naar toe. Hoewel 
Mats pas twaalf jaar is, kan hij al heel 
goed communiceren over golf en is hij 
enorm geïnteresseerd in de topspelers. 

Mats, jij en je opa gaan samen naar 
wedstrijden, hoe vind je dat?
Hartstikke leuk. Ik ben gaan golfen door 
mijn opa. Hij wilde eerst dat ik voetballer 
werd, maar ik ben met mijn armen beter 

dan met mijn voeten. Daarom ging 
hockey ook heel goed. Toen mijn 
opa me meenam naar zijn golfclub, 
was ik al gauw gek van golf. Nu zou 
ik niks anders meer willen.

Mats,  wat vond je destijds leuk aan 
golf?
Zo ver mogelijk slaan. Alleen ging dat 
niet zo makkelijk met mijn plastic golf-
setje. Gelukkig kreeg ik snel een Tiger 
Wood setje van mijn vader. Hij nam het 
voor me mee uit China waar hij was 
geweest. De set heb ik nog steeds en is 
straks voor mijn kleine broertje Mell die 
nu anderhalf jaar is. Ik leer hem al een 
beetje golfen.

Opa van Os, vond u golfen ook meteen 
het einde?
Absoluut niet. Bij mij heeft minstens een 
jaar geduurd voordat ik er echt plezier 
aan ging beleven. Ik gebruikte al snel te 
veel kracht. Pas later kreeg ik door dat 
golf vooral heel technisch is. Nu vind 
ik het een heerlijke sport en doe ik het 
graag. Alleen kan ik niet zo heel vaak 
spelen omdat ik veel met Mats weg ben.

Mats, een goede golfer kan tegen zijn 
verlies, hoe is dat met jou?
Als ik slecht sta te spelen, laat ik niks 
merken. Ik regel het gewoon zelf. Ik 
vecht tegen de baan en ook wel tegen 
medespelers, maar ik ben verantwoorde-
lijk voor mijn eigen spel.
Ik ben best wel een doorzetter. Ik kan 
goed terugkomen na een slechte hole. 

Opa van Os, wat vindt u van de menta-
liteit van uw kleinzoon?
Mats benadert het spel heel technisch. 
Hij toont veel creativiteit in zijn slagen. 
Dat is heel goed, maar het kan ook zijn 
valkuil zijn Mats heeft een uitstekende 
wedstrijdmentaliteit. Hij heeft de drive 
en de passie om elke dag beter te worden. 
Het is fi jn dat hij ook steeds beter coach-
baar wordt. Maar het belangrijkste is dat 
hij veel plezier heeft in het spel.. 

Mats, wat vinden kinderen bij jou op 
school eigenlijk van je golfpassie? 
Voor mijn verjaarspartijtje vorig jaar heb 
ik tien jongens en meisjes uit mijn klas 
uitgenodigd. Mijn pro Synco Jonkeren 
van Zeegersloot heeft aan mijn klas-
genootjes een clinic gegeven. Iedereen 
vond het erg moeilijk maar wel heel leuk. 
Mijn beste vriend Pepijn is daardoor 
gaan golfen. Ook heb ik spreekbeurten 
over golf gehouden.

Opa van Os, gaan school en een golf-
carrière goed samen?
Mats wil niets liever dan ‘straks’ op de 
tour spelen. Ik ben nogal ouderwets en 
vindt school op dit moment het belang-
rijkste. Volgend jaar gaat hij naar het 
gymnasium in Woerden.

Mats, hoe ziet jouw toekomst eruit?
Golf, golf, golf... Mijn droom is de bes-
te ooit te worden. De Ryder Cup wil ik 
graag spelen én winnen. Daarnaast ook 
nog tien majors winnen.

Mats, wie is je trainer?
Ik heb er vier, Celso de Santos, Roel 
Verdonkschot, Iwan Renders en Synco 
Jonkeren. Ik ben heel blij met ze, want ik 
leer ontzettend veel.

Favoriete tv programma?
Mats: Ik kan erg lachen om New Kids, 
alleen vinden mijn ouders en opa dat 
niks.
Opa van Os: Ik kijk graag naar musicals

Beste zanger of zangeres?
Opa van Os: Marco Borsato
Mats: Marco Borsato, wij zijn ook vrien-
den, hij volgt mij met golfen.

Bijgeloof?
Opa Van Os: Ik ben heel saai, ik heb 
geen specifi eke dingen die  mij helpen.
Mats: Ik heb altijd een power balance 
bandje om met golf. In bad doe ik hem 
af.

Wens?
Opa van Os: Dat ik zelf ooit kansen had 
gekregen om goed te golfen, want het is 
de mooiste sport die er is.
Mats: een plek bij de Olympische Spelen

Wat vinden jullie van elkaar?
Mats: Mijn opa is super.
Opa van Os: Voor mij is Mats een kanjer.

Ben jij ook een talent of ken je een ta-
lent? Mail dan naar:
denederlandsegolfkrant@gmail.com

Mats Markovits wil tien majors winnen

“Ik kom goed terug na een slechte hole”
Door: Adrienne van der Smagt

Opa van Os, gaan school en een golf-
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Golf du Médoc Hotel & Spa is een 
uniek golfresort te midden van de be-
kendste wijnregio ter wereld. Liggend 
op route naar de fameuze wijnkaste-
len is dit een unieke plek in zuidwest 
Frankrijk. Het is een prachtige combi-
natie van golf, wellness, gastronomie 
en wijnproeverijen. Gelegen op slechts 
20 minuten van Bordeaux centrum en 
zijn internationale vliegveld. 
Golf du Médoc Hotel & Spa verwel-
komt u in 79 kamers en suites voor een 
sportief of ontspannen verblijf. Ruime 
moderne kamers die van alle gemak-
ken zijn voorzien. De kamers hebben 
uitzicht op de 2 prachtige golfbanen die 
het resort rijk is. Beide golfbanen “Les 
Chateaux” en “Les Vignes” behoren tot 
de beste banen van continentaal Euro-
pa. Tevens is er een spa met zwembad, 
sauna, stoombad en fi tness centrum. 
Kijk voor nog veel meer unieke golfrei-
zen naar Frankrijk op

www.golf-expedition.com
 

Golf du Médoc Hotel & Spa 
Aanbieding mei t/m oktober 2011

5 Overnachtingen o.b.v. logies ontbijt 
inclusief 3 greenfees op onderstaande 
golfbanen:
• Golf du Médoc – Les Chateaux
• Golf du Lacanau Océan
• Golf du Médoc – Les Vignes 

vanaf € 575,- pp

Alle arrangementen van Golf Expedi-
tion zijn naar wens aanpasbaar! 

Golf Expedition
Tel: 023 822 11 24

E-mail: info@golf-expedition.com 

Golf & Spa nabij 
Bordeaux!



Groesbeek - Met een geweldige ronde 
van 74 op het Het Rijk van Nijmegen 
werd de 12-jarige Mats Markovits eer-
ste op het USKids toernooi. Ondanks 
een gemiste putt voor birdie op de 
laatste hole, werd hij toch overtuigd 
kampioen. Als volleerd spreker nam 
hij na afl oop van de prijsuitreiking de 
microfoon ter hand. Hij bedankte zijn 
opa, de rest van zijn familie en de wed-
strijdleiding. Maar ook de greenkee-
pers: ,,De baan lag er prachtig bij en 
dat vond ik heel mooi’’ aldus de kers-
verse titelhouder.

door Adrienne van der Smagt

De fi nale van Het USKids toernooi werd 
zaterdag 22 oktober gehouden op het 
zonovergoten Rijk van Nijmegen. In te-
genstelling tot vorig jaar, konden dit keer 
ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s de 
wedstrijd goed volgen door het fantasti-
sche weer. Dat maakte de USKids fi nale 
2011 tot een unieke gebeurtenis. ,,Mijn 
kleinzoon doet mee,’’ zegt een oma in 
een vrolijk gekleurd sportief jack. ,,Ik 
ben zo enorm trots op hem. Het is heerlijk 
om mee te lopen en hem te zien spelen. Ik 
geniet met volle teugen. ’’ 

EK in Schotland
USKids Tour 2011 is een serie wedstrij-
den waarin kinderen van zes tot twintig 
strijden om een fi naleplaats. Wie de fi nale 
wint gaat naar het EK in Schotland. Maar 
US kids gaat niet alleen over winnen. 
Kinderen die meedoen met USKids leren 

hoe je een wedstrijd moet golfen, hoe je je 
op de baan gedraagt, wat de juiste regels 
zijn en hoe je je kaart goed moet in vul-
len. Het trainen voor de wedstrijden doen 
alle spelers zelf, met pro en vaak ouders 
en familie. 

Op het US kids toernooi moeten kinderen 
zo snel mogelijk hun kaart inleveren. Or-
ganisator Conrad Broeders: ,,Ze moeten 
de kaart netjes en goed invullen. Je weet 
hoe dat gaat, kinderen komen van de 
baan, zien een paar jongens een balletje 
trappen, gaan meedoen en vergeten hun 
kaart. Een kaart invullen is een belang-
rijk onderdeel van het golf. Wie niet bin-
nen tien minuten z’n kaart inlevert, krijgt 
drie strafslagen.’’
De blije Mats Markovits houdt de beker 
stevig vast, nadat de prijsuitreiking voor-
bij is. Even later zet  hij de beker buiten 
op het terras neer. Hij heeft een balletje 
in zijn hand. ,,Dit balletje ga ik het bos 
in slaan,’’ zegt Mats, zoals een tennisser 
die na een gewonnen partij de bal in het 
publiek slaat. Met een geleende club slaat 
hij de bal hoog over de bomen van het 
Rijk van Nijmegen. Mats kijkt tevreden 
naar zijn bal. Dan gaat de mobiel van zijn 
opa. ,,Voor jou, je vader’’ zegt z’n opa en 

geeft de mobiel aan Mats. ,,Hi pap, ik heb 
gewonnen,’’ meldt hij trots aan zijn vader 
die in China zit.

Witte wijn
Mats Moskovits speelde goed, vond hij. 
Ook dit keer weer gecaddied door zijn 
zilvergrijs gekrulde opa: ,,Ik vind het fan-
tastisch dat Mats heeft gewonnen, ik ben 
zo blij voor hem. Kan hij ook eens een 
beker mee naar huis nemen. Hij heeft een 
zus die met tennis de ene na de andere 
beker binnensleept.’’ 
Overigens scheelde het niet veel of Mats 
werd ingelopen door Timo Thans die fi -
nishte met een rondje van 75. Ook nog 
eens op de voet gevolgd door Max Peer-
booms met 76 en Ricky Sanders met 77. 
Ricky ziet een carrière als golfer wel zit-
ten. In onvervalst Haags accent vertelt 
hij: ,,Het lijkt me te gek als je als golfer 
de hele wereld mag zien. Maar het mooi-
ste is toch dat je de hele dag mag golfen 
en altijd kan trainen, zonder dat je naar 
school hoeft.’’
De gespierde jonge golfer vindt later ook 
wel een vrouw, denkt hij: ,,Er zijn na-
tuurlijk best vrouwen die met een glaasje 
witte wijn lekker aan het zwembad willen 
zitten.’’

USKids was een ware happening, zowel 
voor spelers als voor de familie. De spe-
lers kwamen uit alle delen van het land, 
van Texel en Terneuzen maar ook daar-
buiten, zoals uit België en Duitsland. De 
jongste deelnemer was 6 jaar, de oudste 
20.
Algemeen winnaar Mats Markovits heeft 
directe toegang tot het USKids EK in 
Schotland van 5 tot en met 7 juni 2012. 
Dit jaar bestond het USKids Team Hol-
land uit 14 spelers, Max Peerbooms be-
haalde de Europese Titel bij de boys 10 
categorie. 
Andere spelers die willen deelnemen, 
kunnen zich aanmelden via go@twine-
agle.
 
Categoriewinnaars: Mats Markovits (74) 
Timo Thans (75) Max Peerbooms (76) 
Ricky Sanders (77) Sanne Dijkstra (78) 
Max van der Kuilen (83) Tim van der 
Steen (88)
Overall winner Mats Markovits.
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► Vervolg van de voorpagina

Het bleef echter niet bij kijken. Nadat 
alle fl ights waren vertrokken voor de 
wedstrijd, nam Auke deze 3 kinderen (te 
weten Michael Vonk 16 jaar, Charinda 
Vonk 13 jaar en Keisha Stoker 10 jaar)
apart en heeft ze een uur lang kennis la-
ten maken met golf. Het resultaat hier-
van is dat alle drie de kinderen laaiend 
enthousiast zijn geworden voor de golf-
sport. De wijze waarop Auke hun “les” 
heeft gegeven is hier zeker verantwoor-
delijk voor. Een perfecte wijze om kin-
deren te begeleiden.
Na deze les gingen allen naar het club-
huis om te gaan genieten van een ver-
snapering. Langzamerhand kwamen de 
eerste fl ights weer binnen druppelen. Er 
werd met wisselend resultaat gespeeld. 
Maar uiteraard levert het altijd een win-

naar op. Vandaag  was dat Jerry Ji met 
slechts 35 slagen. 
Voor deze extra wedstrijd waren 12 tic-
kets voor de fi nale te verdienen. Met in 
totaal 13 spelers die in aanmerking kon-
den komen in de diverse categorieën is 
er besloten een dertiende ticket te geven.
Op deze manier werd de inzet van de 
kids en hun ouders meteen beloond.

Als u dit leest is de fi nale van de USKids 
Tour 2011 reeds verspeeld (zie elders op 
deze pagina) en is de winnaar van het 
USKids EK ticket bekend.
’s Middags mochten alle kinderen deel-
nemen aan een clinic van Auke Hempe-
nius en zijn assistent Epi. Hun unieke 
methode welke samengekomen is in In-
ner Genius Golf  gaf de kids een andere 
manier van denken over de swing en het 
spel. Heel verfrissend en voor sommi-
gen instant succes.
Het putonderdeel werd dan ook gewon-
nen door de jongste deelnemer; Niek 
Schnitker van 6 jaar! Aansluitend kon 
Auke, die ook  verantwoordelijk is voor 
de selectie van het Golf Fashion Week 
event op 5 maart 2012, Amber Somers 
kronen tot “Best dressed” speelster van 
het toernooi.
Meer hierover in een latere uitgave.

Laatste voorronde US 
Kids in Dronten

Plezier, strijd en sportiviteit bij US kids fi nale

Mats Markovits wint felbegeerde beker


